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REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB 
REPRESENTANTS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE 

PATRIMONI CULTURAL 
 
 
1. Proposta de pagament d’un complement d’antiguitat . 
 
La finalitat d’aquest acord és la de poder cobrar un complement d’antiguitat per a determinat personal 
laboral temporal de l’ACdPC que va ser transferit del Departament de Cultura sense que els reconeguessin 
la seva antiguitat ni tampoc van percebre cap mena d’indemnització. 
 
2. Acord de Mobilitat. 
 
Es signa la proposta de mobilitat interna, de moment sols per als/les treballadors/es de plantilla de l’Agència 
i s’oferirà les vacants que es produeixin, abans de fer-se la convocatòria pública de nou accés. El 
procediment de selecció i els barems de valoració seran pactats amb la part social d’acord amb el VIè 
Conveni Col·lectiu Únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Acord de Borsa de treball. 
 
De moment, s’obrirà només per a les persones que han treballat com a taquilleres, recepcionistes o guia 
d’informació de monuments o museus, subalterns, guardes en l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i/o 
al Departament de Cultura. L’ordre es farà en funció del temps de serveis prestats en la realització 
d’aquestes tasques. Sobre els barems de selecció es celebrarà una reunió monotemàtica per tancar aquest 
tema, definir i acordar la sistemàtica a seguir en la selecció, promoció interna, contractació i incorporació del 
personal a l’Agencia Catalana de Patrimoni Cultural. 
 
4. Homogeneïtzació categoria i funcions personal grup E. 
 
Es un acord que ja es va negociar amb la part social al llarg del 2014 i el Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, en la seva sessió de 26 de setembre de 2014, va aprovar els 
canvis de grups professionals del personal del grup E que fa tasques d’atenció al públic. Per tant, tornem a 
recordar que tenim un contracte fet per substitució on no s’està aplicat aquest acord. Demanem que es 
revisi el cas i que es rectifiqui, per tal d’evitar la demanda. RRHH es compromet a fer una revisió del cas. 
 
5. Frenar l’externalització de personal d’atenció al públic del Museu Nac. de la Ciència i la Técnica 
 
Demanem informació del personal d’atenció al públic al MNACTEC. Es va acordar que es deixaria 
d’externalitzar aquests serveis i que aquestes tasques les faria el propi personal del Museu com venia fent 
fins fa poc. Encara restem a l’espera de saber com s’ha aplicat aquesta nova mesura. 
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